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 יסודות הקיום

 מוזהבים על פלדה לוהטת עם בצלים ירוקים. כבדים של תרנגולת
 ערימת סטייקים דקיקים צלויים לשלמות.מינוט סטייק

Steak & eggs .   .עם שמנת

נתחי פרה נסתרים וירקות שורש צלויים לילה שלם בתנור לבנים. נתחים אינטימים. 
כמו שרק לנו יש. אפשר גם עם  ביצה. אמבורגר. 

אבל איזה קבאב.קבאב טלה בפיתה. 
המבורגר מקופל ובתוכו ליבה גועשת של גבינה נמסה העוטפת אותו בכתר זהב פריך. פולדד צ'יזבורגר. 

 מטפחת קבאב ענקית שגולשת מתוך פיתה. שפכטל קבאב.
 פסטה ראגו בולונייז בפיתה עם שפתיים ירוקות מחריף. פיתה בולונז.

 מרעיד לב אדם ותרנגולת. מעורב.

 קצבות עדינה של ירקות שדה
פרח כרובית מנופץ, מוזהב על פלאנצ'ה, מסוחרר בטחינה, עגבניות ובצלים ירוקים.לבן. 

יש לזה טעם של שישליק.  עגבנית מגי, בצל לבן ופלפל ירוק חריף צלויים על פלדה לוהטת. שיפוד אדום.
 המחשבה על מה שאין בה, יוצרת את מה שיש. אגז נו סטייק.

בשר מהביל של תפוחת אדמה מסוחרר בשמן זית, בתוך פיתה מרוחה בשמנת. תפוח אדמה בפיתה. 
 שעועית לימה נמסה אל תוך עצמה.מסבחה.

 חצילים, קישואים, עגבניות ובצל, מוזהבים לשלמות וצלויים בפרפום עגבניות סוער. רטטוי.
מוזהבות על פלדה לוהטת מסוחררות בבצל ירוק ושמנת חמוצה.פטריות מכושפות 

 שלא בפיתה
נתחי פרה נסתרים וירקות שורש צלויים לילה שלם בתנור לבנים. צלחת נתחים אינטימים. 

 חצילים, קישואים, עגבניות ובצל, מוזהבים לשלמות וצלויים בפרפום עגבניות סוער.צלחת רטטוי.
 צלחת הלימה החמה שהבאנו לעולם, עטויית שחלות העגבניות, הבצל והפלפל החריף. צלחת מסבחה לימה.

נתחי כבדי תרנגולת צלויה וקרעי בצל ירוק מוזהבים על פלאנצ'ה. צלחת תרנגולת. 
 נתחים עמוקים של ברוסט פרה שהתבשלו כל הלילה בציר ירקות שורש, מוזהבים בחום אדיר.שקית בשר.

 חיות שדה שלמות
שלמה, נמסה אל תוך עליה.פרח תינוקת כרובית 
בטטה לאכילה ביד. 

 ניירות. 2 פעמים בין 6תפוח אדמה אפוי ושמנת עם שמיר, שום ובצל ירוק, דרוסים נדרס. 
ערימת עגבניות.

מתוק לסיום
בננות מלוטשות בסוכר ואש בתוך שורה מראש של פיתה עם שוקולד השחר.שורה שוקולד בננות. 
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נתחי פרה נסתרים וירקות שורש צלויים לילה שלם בתנור לבנים. נתחים אינטימים. 
כמו שרק לנו יש. אפשר גם עם  ביצה. אמבורגר. 

אבל איזה קבאב.קבאב טלה בפיתה. 
המבורגר מקופל ובתוכו ליבה גועשת של גבינה נמסה העוטפת אותו בכתר זהב פריך. פולדד צ'יזבורגר. 

 מטפחת קבאב ענקית שגולשת מתוך פיתה. שפכטל קבאב.
 פסטה ראגו בולונייז בפיתה עם שפתיים ירוקות מחריף. פיתה בולונז.

 מרעיד לב אדם ותרנגולת. מעורב.

 קצבות עדינה של ירקות שדה
פרח כרובית מנופץ, מוזהב על פלאנצ'ה, מסוחרר בטחינה, עגבניות ובצלים ירוקים.לבן. 

יש לזה טעם של שישליק.  עגבנית מגי, בצל לבן ופלפל ירוק חריף צלויים על פלדה לוהטת. שיפוד אדום.
 המחשבה על מה שאין בה, יוצרת את מה שיש. אגז נו סטייק.

בשר מהביל של תפוחת אדמה מסוחרר בשמן זית, בתוך פיתה מרוחה בשמנת. תפוח אדמה בפיתה. 
 שעועית לימה נמסה אל תוך עצמה.מסבחה.

 חצילים, קישואים, עגבניות ובצל, מוזהבים לשלמות וצלויים בפרפום עגבניות סוער. רטטוי.
מוזהבות על פלדה לוהטת מסוחררות בבצל ירוק ושמנת חמוצה.פטריות מכושפות 

 שלא בפיתה
נתחי פרה נסתרים וירקות שורש צלויים לילה שלם בתנור לבנים. צלחת נתחים אינטימים. 

 חצילים, קישואים, עגבניות ובצל, מוזהבים לשלמות וצלויים בפרפום עגבניות סוער.צלחת רטטוי.
 צלחת הלימה החמה שהבאנו לעולם, עטויית שחלות העגבניות, הבצל והפלפל החריף. צלחת מסבחה לימה.

נתחי כבדי תרנגולת צלויה וקרעי בצל ירוק מוזהבים על פלאנצ'ה. צלחת תרנגולת. 
 נתחים עמוקים של ברוסט פרה שהתבשלו כל הלילה בציר ירקות שורש, מוזהבים בחום אדיר.שקית בשר.

 חיות שדה שלמות
שלמה, נמסה אל תוך עליה.פרח תינוקת כרובית 
בטטה לאכילה ביד. 

 ניירות. 2 פעמים בין 6תפוח אדמה אפוי ושמנת עם שמיר, שום ובצל ירוק, דרוסים נדרס. 
ערימת עגבניות.

מתוק לסיום
בננות מלוטשות בסוכר ואש בתוך שורה מראש של פיתה עם שוקולד השחר.שורה שוקולד בננות. 


